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 المقدمة:

 فضالء يميز ما أهم هي والحكمة والعدل االتزان من العامة اإلنسانية السلوكية الصفات أن معلوم 

 السفويةة  الصففات  هبذه  الناس  وأولى  األمم،  جميع  دىل  األخالقية  المشرتكات  من  لعلها  بل  البشر،  بني

 .األمم أهل نقاوة هم اإلسالم  أهل أن كما اإلسالم، أهل نقاوة فهم السنة، أهل هم

 ففهنهنم  الخلف ،  ويرحمفون  الحف   يعلمفون  أهنفم  السفنة  ألهفل  المهمفة  السفلوكية  الصفات  تلك  ومن

هفم  ويريفدون  الخلف ،  يرحمفون  فهنهنم  قتداء،وا  عمل  وأرباب  باع،وات    هدي  أصحاب هفدى،  الخيفر  ل  وال

 .نصحا وأصدقهم شفقة، وأعظمهم ،رحمة   الناس أوسع كانوا ولذا

 والعفدل العلفم ففيهم  واإليمفان  العلفم  وأهفل  والجماعفة  السنة  أئمة"  :المقام   هذا  يف  تيمية  ابن  يقول

 خرج  من  على  ويعدلون  البدعة،  من  سالمين  للسنة  موافقين  به  يكونون  الذي  الح   فيعلمون  والرحمة،

امِينَ  ُكوُنوا  } تعالى: قال كما ظلمهم  ولو  منها هِ  َقوة ِقسف  ِ  ُشَهَداء لِل  ِرَمنةُكم   َوالَ  بِال  نَننُ  َيجف  م   شفَ و  ى قفَ  َأالة  َعلفَ

ِدُلوا   ِدُلوا    َتع  َرُب   ُهوَ   اع  َوى  َأق  هَ   َواتةُقوا    لِلتةق  هَ   إِنة   الل  َمُلونَ   بَِما  َخبِير    الل   الخلف   ويرحمون  .[8]المائدة:    {َتع 

هفدى الخيفر لهم  فيريدون هفم الشفر يقصفدون ال والعلفم، وال  خطفههم وبينفوا عفاقبوهم إذا بفل ابتفداء، ل

 .(1)"الخل  ورحمة الح  بيان بذلك قصدهم كان وظلمهم وجهلهم

 يف اإلصفال  لزعمفاء اومسفتلهم    للمسفلمين  خيفرا  كانف   اإلصفالحية  السفلفية  الفدعوة  ظهور  ومنذ

 .وغيرهم االجتماع وعلماء والشعراء اءبواألد  والمفكرين الشريعة علماء من األرض بقاع شتى

هفا انتسب فكما متفاوتة،  الناس  أفهام   أن  المعلوم   ومن هفا انتسفب والعلفم الفضفل أهفل إلي  أيضفا إلي

هفه  علفى  العلمفاء  كالم   يفهموا  فلم  ة،الخس    وأهل  والجاهل  البليد  علفى  بفالحكم  أنفسفهم  وشفللوا  ،وج

 المسفلمين  أئمة  إلى  األمر  تعدى  حتى  أخرى،  تارة  التكفيربو  ،تارة  بالتبديع  بلير ح   وبلير علم؛  الناس

هففرت، وعلمففائهم وصفففوخم وخيففرخم  علمففاء عونيبففد   األحففالم  سفففهاء األسففنان حففدءاء طوائفف  فظ

 

 .(256ص: )  البكريالرد على   (1)
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 أهفل  فشفانوا  وغيفرهم،  حجفر  وابنوابن دقي  العيد والذهبي    كالنووي  المت ف  على جاللتهم؛  اإلسالم 

 .الح    أهل على وباال وكانوا السنة

- األئمفة تكفيفر مفن الملعونفة البفادرة تلفك أن  تعلفم  وهبفذا":  اهلل  رحمفه  زيفد  أبفو  بكفر  العالمة  قال

 كفل  ،ضفالل  مبتدعفة  أهنم  أو،  أقدارهم  من  الح   أو  -العسقالين  حجر  وابن،  العيد  دقي   وابن،  النووي

 المشهود جر  الشرع شهود   جر   وإذا، وإفساد   وفساد  ،  وإضالل  ضاللة    وباب،  الشيطان  عمل  من  هذا

 .(1)"يتثبتون وال يفقهون ال األغرار ولكن، به

 الشفي   ويجفد  حجفر،  وابفن  كفالنووي  المخطئفين  بعف   تبفديع  عفدم   سفبب  الشفاب  يستشفكل  وقد

 بالدربفة  ذلفك  جفواب  يعفر   الشفي   ألن  ال؛ُمفصف    ولفي   مجمفال  جوابا  يجيبه  وقد  عليه،  ينكر  الراس 

 جوابفا يجفد لفم حيفرة  يف  السائل  فيظل  ،  كامل  جواب    نظام   يف  والبيان  باللسان  يعب ر عنه  لم  وإن  والسليقة

 .الدين حساب على يداهنون الشيوخ أن ويظن شافيا،

 البلفوى  لعمفوم   مختصفرة،  وتقسيمات  تهصيالت  يف  الفهم  هذا  شتات  أجمع  أن  اجتهدُت   قد  لذلك

هف  خفرج  نفواة    وكفان  ،وزلف   فيفه أقفدام وطلف  فيفه أقفالم   أفهام   فيه   ضل    الذي  الخل   بذاك  أشفباه  امن

 .الخوارج

 مقامات الحكم:

 .التعيين مقام  -٢ اإلطالق، مقام  -1 مقامين: على يكون الحكم أن تقرير يجب بداية

 قفد  لكفن،  الجميع  يعلمه  األمر  وهذا  عا،مبتدِ   القائل  يكون  أن  يلزم   ال  بدعة،  القول  هذا  نإ  :قلنا  فهنذا

 ؟بالضرورة الحكم نف  يهخذ ال المعين كان لماذا البع : على ُيشكل

هفا  واالجتهاد،  التهويل  يشملها  ال  العقيدة  مسائل  أن  الظان    ظن    هو  ذلك  ومنشه  أن  إمفا  ففالمخط  في

 

 .(94 :ص)تصنيف الناس بني الظن واليقني  (1)
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 .عذرناه وإن حتى يدةالعق فاسد منحر  رجل فهو تقدير أقل   وعلى مبتدعا، أو كافرا يكون

 يقررون  الذين  والمعتزلة  الخوارجمذهب    من  مهخوذ   القول  هذا  أن  تيمية  ابن  اإلسالم   شي   ويعترب

هفد  بفين  السفنة  أهفل  عنفد  ففرق  ال  أنفه  والصفواب  خالفهم،  من  يكفرون  ءم  معينة  أقواال  مسفائل  يف  المجت

 .الهوى بعيت   ولم الح  معرفة يف وسعه اإلنسان استفرغ إذا الفروعمسائل و األصول

 وال ريكففة  ال  وسفلم  عليفه  اهلل  صفلى  الرسفول  متابعفة  قصده  الذي  المتهول  إن":  اإلسالم   شي   يقول

 مفن فكثيففر العقائفد مسفائل وأمفا العملية، المسائل يف الناس عند مشهور وهذا فهخطه، اجتهد  إذا   يفسة 

هفم والتفابعين الصفحابة مفن أحد عن ُيعر  ال القفول وهفذا  فيهفا،  المخطئين  كففروا  النفاس  بهنحسفان، ل

 بدعة  يبتدعون  الذين  البدع  أهل  أقوال  من  األصل  يف  هفو  وإنما  المسلمين،  أئمة  من  أحد  عن  يعر   وال

 .(1)"والجهمية والمعتزلة كالخوارج خالفهم، من ويكفرون

هفواه  دامتعمف    يكفن  لفم  إذا-  العقيدة  يف  فالمخط  هفدا  يكفون  قفد  -مت بعفا ل  األجفر  بفين  مفا  يفدور  مجت

 :المسهلة تضب  واالعتباريات الضواب  من مجموعة ودونكم .واألجرين

 :الجهل مراعاة :أوًل 

ة  من  العلماء  بع   َذَكرَ   قد ة  -الجهل  مانع-  المانع  هذا  أدلة ا يعمفل   لفم الفذي الرجفل قصة  ،قف    خيفر 

»قال رجل لم يعمللل راللرا قلل :  فعن أبي هريرة رضي اهلل عنه، أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال:

فإذا مات فحرقوه واذروا نصفه ىف البر ونصفه ىف البحر، فواهلل، لئن قدر اهلل علاه لاعذبنّه عللذابا ل يعذبلله 

م فعلللمن قللال: مللن  أحدا من العالمان، فأمر اهلل البحر فجمع ما فاه، وأمر البر فجمع ما فاه، ثللم قللال: لللت

 .(٢)رشاتك وأنم أعلم، فغفر له«

ز  أو  يعيفده،  ال  وأنفه  إعادتفه،  على  اهلل  َيقدر  ال  ذلك  فعل  إذا  أنه  اعتَقد  فهذا":  اإلسالم   شي   قال  جفوة

 

 .(9٣ /٣)منهاج السنة   (1)
 (.7506رواه البخاري ) (2)
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 .(1)"له فلفر الح ، له يتبي ن لم جاهال   كان لكن كفر، وكالهما ذلك،

 ولفذلك  التكفيفر؛  غفالة  إال  ينكفره  ال  معلوم   فهننه؛  الخربية  المسائل  يف  الجهل  مانع  يف  ستفي ن  ولن

 .األخرى االعتبارات يف نستفي  سو 

 :الزمان ارتالف مراعاة :ثاناا

 ذلفك فيفه يعيش الذي الزمان طبيعة اعتبارية :نالمعي   على الحكم يف  تؤءر  التي  االعتبارات  أهم    من

 .المهمة األمور من وخفاؤها المسهلة ظهور حيث من القائل زمان أحوال فدراسة ،ومالبساته العالم

ةُ   فيها  َتفُترُ   التي  واألزمِنةَ   األمكِنةَ   إنة ":  اإلسالم   شي   قال  آءفارُ   عليفه  َخِفيفَ   َمن  ُحكمُ   يكونُ   ال  الن بوة

ةِ  وة ه يكففونُ  كمففا خطففه   بففه جففاءت مففا أنكففر حتففى النبففُ َرت التففي واألزمِنففةِ  األمكِنففةِ  يف ُحكمففُ هففَ هففا ظ  آءففارُ  في

ةِ   .(٢)"النبوة

 :النفوس يف لجاللتهم الصحابة عن مثاال   ذكرون

 مفن  ليسفتا  مفاإهن):  يقفول  وكفان  المصفح   مفن  المعوذتين  حك  مسعود   بن  اهلل  عبد  أن  المعلوم   من

 يكفن لفم بعد القرآن أمر فيه يستقر لم زمانه  كان  لما  لكن  كفر،  القرآن  من  شيء  إنكار  أن  مع  (،اهلل  كتاب

ه يف كفففرا فعلففه مففا  هففذه يستشففكل ممففن كثيففر علففى يخفففى عامففل وهففو الزمنففي، العامففل هففو وهففذا ،حقفف 

 .المسائل

 ومخالفتفه  ببطالنفه  لعلمفه  به  يصر   ولم  مسعود   ابن  قول  أهبم  الحديث  هذا  روى  عندما  لبخارياو

ُ   َقاَل: ُحَبي ش   ب نِ   ِزر    البخاري بهنسناده إلى  صحيح  يف  الحديث  ولفظ  مة،األ  إجماع ية  َسَهل  نَ  ُأبفَ ب   بف   َكعف 

ُمن ِذرِ  َأَبا َيا  ُقل ُ : ُعود   اب نَ  َأَخاكَ  إِنة  ،ال  اَل  َوَكَذا، َكَذا َيُقوُل  َمس  : َفقفَ ي: ُ   ُأبفَ َهل  وَل  سفَ   َرسفُ
ِ
 عليفه اهلل صفلى اهلل

 

 .(٣8٣ /1)  االستغاثة يف الرد على البكري (1)
 .(299 /1)  الكربىالفتاوى  (2)
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نُ  َقاَل: ،«َفُقل ُ   لِي قِيَل » لِي: َفَقاَل  وسلم   َرُسوُل  َقاَل  َكَما َنُقوُل  َفنَح 
ِ
 .(1)وسلم عليه اهلل صلى اهلل

ظ  َهَذا  َوَقعَ   َهَكَذا":  حجر  ابن  الحافظ  قال ا،  اللةف  َواة  َبعف    َوَكَهنة   ُمب َهم  هُ   الفر  ا  َأب َهمفَ َظام  تِع  هُ   اِسف  -  ..لفَ

َرَجهُ   َوَقد    -قال:  أن  إلى َمد  َأخ  اد  ِرَواَية مِن   ِحبةان  َواب نا  َأي ض    َأح  ن   َسَلَمة ب ن َحمة م عفَ ِظ: َعاصفِ د إِنة  بَِلفف   َعبف 

ُعود   ب ن  اهلل ُتب  اَل   َكانَ   َمس  َذَتي نِ   َيك  ُمَعو  َحفه،  فِي  ال  َرَج   ُمص  َمد َوَأخ  ر َأبِي َعن   َأح  ا  ب ن َبك  ن   َعيفة م عفَ  َعاصفِ

ِظ: َذَتي ِن،  فِي  َيُقول  اهلل  َعب د  إِنة   بَِلف  ُمَعو  َرَجهُ   َوَقد    إِب َهام،  فِيهِ ا  َأي ض    َوَهَذا  ال  َمد  ب ن  اهلل  َعب د  َأخ  اَدات  يفِ   َأح   ِزيفَ

نَد ُمس  َبَرانِي    ال 
هِ   َواب ن  َوالطة َدَوي  َمش  َطِري   مِن    َمر  َع  َحاق َأبِي  َعن    األ  َمن َعب د َعن   إِس  ح  ي   َيِزيفد ب ن الرة

 النةَخعفِ

ُعود   ب ن  اهلل  َعب د  َكانَ   َقاَل: َذَتي نِ   َيُحك    َمس  ُمَعو  اِحفه،  مِن    ال  ول:  َمصفَ ا  َوَيقفُ َتا  إِنةُهمفَ اب  مِفن    َلي سفَ اَل   اهلل،  كِتفَ  قفَ

َمش: َع  َءنَا  َوَقد    األ  و َفَذَكرَ  َكع ب ب ن ُأَبي   َعن   ِزر   َعن    َعاِصم  َحدة ِذي ُقَتي َبة َحِديث َنح  َباب فِي الة َماِضي، ال   ال 

َرَجهُ  َوَقد   ار، َأخ  َبزة ذ  َأن   وسلم عليه اهلل صلى النةبِي   ُأمِرَ  إِنةَما َيُقول: آِخره َوفِي ال   .(٢)"بِِهَما َيَتَعوة

 يكن لم األمر ألن وذلك أيضا؛ التبديع حكم وارتفع بل ارتفع،  التكفير  حكم  أن ههنا  ُيالحظ  ومما

 .الطبقة هذه أهل عند القرآن آيات بع  يف مستقرا

 ولكفن  السفل ،  عنفد  الظفاهرة  األمفور  من  كان   والصفات  األسماء  مسهلة  أن  اإلسالم   شي   ويقرر

 فيها المخال  يكن لم كبار علماء هبا وقال مجلدات،  فيها  ف وُصن    الشبهة،  وعُظم   الزمان،  طال  لما

 أمثفال  المسلمين  أئمة  فحول  وس َ   قالئل  أفرادا  الجهمية  كان  حيث  السل   زمن  بخال   وهذا  معاندا،

 كالجاحفد  فكفان  المسفلمين،  أئمفة  يخال   أنه  يعلم  المخال   فكان  ،وغيرهم  الشافعيمالك وسفيان و

 .المعاند

ا  أن  تيميفة  ابن  فيوضح  والرسالة،  النبوة  نور  عن  الزمان  تباعد  الزمني:  العامل  جملة  فمن  إذن،  كثيفر 

 .الخل  عند كذلك تكن ولم السل  عند معروفة ظاهرة كان  المسائل من

 

 .(4977صحيح البخاري ) (1)
 .(742 /8فتح الباري ) (2)
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 كثير   على ودقة  لهم، ظاهرا كان ما الناس من كثير   على خفَي   الزمان  طال  لماف":  اإلسالم   شي   قال

 ،السفل   يف  كفذلك  يكفن  لفم  ما  والسنة  الكتاب  مخالفة  المتهخرين  يف  فكثر  لهم،  اجلي    كان  ما  الناس  من

هفدين  ذلفك  مع  كانوا  وإن هفم  اهلل  يلففر  معفذورين  مجت هفادهم  علفى  وُيثيفبهم  ل  كفانوا السفل  ألن ...اجت

 .(1)"ذلك على يعينهم من يجدوا لم المتهخرون وهؤالء ذلك، على يعينهم من يجدون

 :التأويل اعتبارية :ثالثا

 أهل  من لالمتهو   يخرج ال بل -البع  يظن كما- فق  المتهول به يعذر ال مهم،  أمر    التهويل  اعتبار

 .إذا كان منتسبا إليهم يف األصل  السنة

 وال يكففر ال  وسفلم  عليفه  اهلل  صفلى  الرسفول  متابعفة  قصده  الذي  المتهول  إن":  اإلسالم   شي   يقول

 مفن فكثيففر العقائفد مسفائل وأمفا العملية، المسائل يف الناس عند مشهور وهذا فهخطه، اجتهد  إذا  يفس 

هفم والتفابعين الصفحابة مفن أحد عن ُيعر  ال القفول وهفذا  فيهفا،  المخطئين  كففروا  النفاس  بهنحسفان، ل

 بدعة  يبتدعون  الذين  البدع  أهل  أقوال  من  األصل  يف  هفو  وإنما  المسلمين،  أئمة  من  أحد  عن  يعر   وال

 .(٢)"والجهمية والمعتزلة كالخوارج خالفهم، من ويكفرون

هفاد   أن  اإلسفالم   شفي   أيضاُيبي ن  و  اإلصفابة  علفى  الرجفل  ويفؤجر  ،والففروع  األصفول  يشفمل  االجت

هفد  كفل":  قفال  لمفا  العنربي  كالم   يفهموا  لم  العلم  أهل  وأن  فيهما،  والخطه  أنفه  ووضفح  ،"مصفيب  مجت

 .هوى بصاحب ولي  الصواب، يتحرون ممن كونه باعتبار مصيب: يقصد

هفاد   أهفل  حال  وهذه":  اإلسالم   شي   يقول  ولفم،  والففروع  األصفول  يف  واالسفتدالل  والنظفر  االجت

ا  أصفوال  :قسفمين  الفدين  َجعفُل   بفل  ،وفروع  أصول  بين  واألئمة  السل   من  أحد  يفرق  يكفن  لفم  وفروعف 

ا هفد  إن  :والتفابعين  والصفحابة  السفل   مفن  أحفد  يقفل  ولفم  والتفابعين،  الصفحابة  يف  معروف   الفذي  المجت

 

 .(65 /1٣) الفتاوىجمموع  (1)
 .(9٣ /٣)منهاج السنة   (2)
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هفر  التفريف   هفذا  ولكفن  الففروع،  يف  وال  األصفول  يف  ال  يفهءم  الحف   طلفب  يف  وسعه  استفرغ هفة  مفن  ظ  ج

ه عبيفد عفن وحكفوا عنهم،  ذلك  نقل  من  الفقه  أصول  يف  وأدخله  المعتزلة،  أنفه العنفربي الحسفن بفن اللف 

 .(1)"وغيرهما والشافعي حنيفة كهبي األئمة عامة قول وهذا  يهءم، ال  أنه  ومراده  مصيب،  مجتهد  كل:قال

 ففهنن":  اهلل  رحمفه  قفال، فبعضا  بعضهم  يكفر  ولم  العقائد  أمور  بع   يف  اختلفوا  الصحابة  أن  ويقرر

 بعف   أنكفر  مثلمفا  بذلك،  التكفير  عدم   على  واتفقوا  المسائل،  هذه  من  كثير  يف  منهم  كثير  أخطه  السل 

 بعضفهم  وأنكفر  يقظفة،  المعفراج  يكفون  أن  بعضفهم  وأنكفر  الحي،  نداء  يسمع  المي   يكون  أن  الصحابة

 ولعن  بع   قتال  يف  لبعضهم  وكذلك  معرو ،  كالم   والتفضيل  الخالفة  يف  ولبعضهم  ربه،  محمد  رؤية

َري ح  القاضفي  وكفان،  معروففة  أقوال  بع   تكفير  وإطالق  بع  ل  :  قفرأ  مفن  قفراءة  ينكفر  شفُ ُ    ﴿بفَ  َعِجبف 

َخُروَن﴾،  .(٢)"يعجب ال اهلل إن :ويقول َوَيس 

 :المتأولان هؤلء على مثلةأ

 : شريح القاضي -1

 أداه  مما  الصفة،  فاستشكل  باألمر،  جهل  عن  إال  يكون  ال  الللة  يف  العجب  ألن  يعجب؛  اهلل  أن  أنكر

 .متواترةال قراءةهذه ال إنكار إلى

 :أمران فيه فاجتمع

 .يتهولها ولم أنكرها ألنه كفر؛ وهو: ءابتة هلل صفة إنكار -

 .القرآن لحرو  إنكار ألنه كفر؛ وهو: متواترة قراءة إنكار -

 وأنه  إمامته  على  اتفقوا  السل   نفهن  هذا  هكل  ومع هذا  !؟امع    هبما  فكي   مستقل،  كفر  األمرين  وكال

 

 .(58 /8) جمموع الفتاوى (1)
 .(217 /7)جمموع الفتاوى  (2)
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َري ح  القاضفي  وكفان":  اإلسفالم   شي   يقول؛  السنة  أهل  أجلة  من ل  :  قفرأ  مفن  قفراءة  ينكفر  شفُ ُ    ﴿بفَ  َعِجبف 

َخُروَن﴾ ي  إبفراهيم  ذلفك  فبلف   يعجفب،  ال  اهلل  إن  :ويقفول  َوَيس   يعجبفه  شفاعر  شفريح  إنمفا  :فقفال  النةَخعفِ

ُ ﴾.:  يقفول  فكان  منه  أفقه  اهلل  عبد  كان  علمه، ل  َعِجبف  هفذا  ﴿بفَ  دل  صففة  وأنكفر  ءابتفة،  قفراءة  أنكفر  قفد  ف

 .(1)"األئمة من إمام  أنه على األمة واتفق  والسنة، الكتاب عليها

 واسففتخدام  القففرآن جحففود  منطلقففاخم كانفف  األوائففل الجهميففة أن اإلسففالم  شففي  يوضففح لففذلك

 مففثلهم كففان عنففده لسففبب الصفففات بعفف  تففهول مففن كففل   ولففي  السففل ، رهمكففف   ولففذلك عقففولهم،

 .بالضرورة

 :اإلسالم  شي  الهروي إسماعيل بوأ -٢

هفروي  :أي-  ويبال ":  تيمية  ابن  يقول  إلفى الطوائف  هفذه أقفرب مفن أهنفم مفع األشفعرية ذم  يف  -ال

 ثبف يُ   ال  ،األشفعرية  مفن  أبلف ُ   األفعفال  وخلف   الكائنفات  إرادة  مسهلة  يف  فهو  هذا  ومع  ،والحديث  السنة

 .سفيئة  اسفتقبا   وال  حسنة  استحسان  له  تبقى  ال  الحكم  العار   مشاهدة  إن:  يقول  بل  ،حكمة  وال  سببا

 يسفلك  لفم  ومن  ...الفناء  مقام   إلى  يصل  من  هو  عنده  المحق   العار   ألن  ؛المشيئة  هي  عنده  والحكم

 وذاك  هفذا  بفين  الففرق  أءب   لما  واألشعري  ،والسيئات  الحسنات  بين  يفرق  الن  أ  لزمه  مسلكه  القدر  يف

 .(٢)"منهم أعقل كان

 والقفدر  األفعفال  بفاب  ويف  ،والنففاة  للجهميفة  المقابلفة  غايفة  يف  الصفات  إءبات  باب  يف  فهننه":  وقال

 .(3)"الجربية غالة من اتبعه ومن الجهم يواف  قوله

ل تيميففة ابففن اإلسففالم  شففي  تففرى، فكمففا هففروي إسففماعيل أبففي علففى األشففاعرة فضففة  بعفف  يف ال

 

 .(217 /7)جمموع الفتاوى  (1)
 .(119 /5)جمموع الفتاوى  (2)
 .(169 /5)جمموع الفتاوى  (٣)
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 .العقيدة يف إمام  أنه ذلك ين  ولم عظيما، خطه أخطه إسماعيل أبا أن وبيةن ،المباحث

 :االختيارية لألفعال الحنابلة بع  إنكار -3

 ابن ونقل ذلك بل الزاغوين، وابن القاضي مثل االختيارية، األفعال نفوا وأهل األءر الحنابلة بع 

َهَلةُ   َهِذهِ   َوَلكِن  "  تيمية:  ابن  قال،  هآبائ  عن  تيمية َمسف  َهَلةُ و  -  االختياريفة  األفعفال-  ال  اَرةِ   َمسف  يفَ ا  الز   َوَغي ُرُهمفَ

ِرينَ   مِن    َحَدَث  ُمَتَهخ  َهِب   َعَلى  ُكنةا  َوَغي ِري  َوَأَنا،  ُشَبه    فِيَها  ال  َباءِ   َمذ  وُل   َذلِفَك   فِي  اْل  َلي نِ   فِفي  َنقفُ َصف  لِ   األ  و   بِقفَ

لِ  بَِدعِ   َأه  ا؛  ال  ُسوُل   بِهِ   َجاءَ   َما  َلنَا  َتَبيةنَ   َفَلمة رُ   َدارَ   الرة َمف  ي نَ   األ  ا  َنتةبِفعَ   َأن    بفَ َزَل   مفَ ا  َنتةبِفعَ   َأو    اهللُ   َأنف  َنا  مفَ د  هِ   َوجفَ  َعَليف 

َواِجُب  َفَكانَ  ،آَباَءَنا ُسول ات َباعُ  ُهوَ  ال   .(1)"الرة

 ،حمفاد   بفن  نعفيم  رهمكفف    وقفد  ،[16]الفربوج:    {يفدُ رِ يُ   امفَ لِ   ال  عة فَ }  :تعالى  لقوله  كفر؛  األفعال  ونفي

 يقصفدوا  ولفم  كالميفة،  شفبهة  للمتهخرين  عنة   لما  لكن  العباد(،  أفعال  )خل   يف  له  امقر    البخاري  ونقله

 .الجملة يف ولو الُسنة أهل من أساسا يخرجوا لم بل بذلك، يكفروا لم القرآن آيات إنكار

 ولفم السفنة، أهفل ُمسفمى عفن يخفرج ولفم العقيفدة يف أخطفه لمفن أمثلفة  هذه  أن  :سبق  مما  والقصد

 .عليه امردود   باطال   قوله كان وإن ع،ُيبدة 

  علمفه  لعفدم  وذلفك  التبفديع،  يف  الفاسفدة  قاعدته  يطرد  لم   التبديعي    النهج   ينتهج   ممن   الشباب  وبع  

 وابن  األصبهاينو  الهروي  عوبد    نفسه،  مع  واتس   القاعدة  مع  رد اطة   التكفيريين  بع   لكن  األمثلة، هبذه 

 التفي  ذاخفا  المنهجيفة  يف  الخلفل  بسفبب  هذا  َوكلا وغيرهم من األئمة األعالم،  شريح    والقاضي  خزيمة

 .عليها دللنا

 :التلقي مصدرية صحة :رابعا

 أصفوله  كان   فمن؛  العالم  خاللها  من  ينسب  التي  المعايير  أهم  من  التلقي  ومصدر  األصول  صحة

 

 .(258 /6) الفتاوىجمموع  (1)
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 المتكلمفين مفن كفان ومفن صفحيحة، غيفر ومنطلقاتفه  أصفوله  كانف   عمفن  يختل   صحيحة  ومنطلقاته

 المتكلمين  بين  يفرق  ال  واحدة،  سلة  يف  األشاعرة  يضع  الباحثين  وبع   .غيرهم  من  كان  عمن  يختل 

 .وغيرهم

 يف  خفاض  مفن  علفى  وينكفر  بفل  والسفنة،  التوحيد  على  وهو  صحيح،  يهتلق    مصدر  األشاعرة  فبع 

 الصال   بن عمرو أبو الشي  أمر وقد": الصال  ابن عن اإلسالم  شي  قاله ما ذلك ومثال  .الكالم   علم

 .(1)"عكا فتح من أفضل منه أخذها :وقال اْلمدي الحسن أبي من معروفة مدرسة بانتزاع

 فتح من أولى اْلمدي السي  مدرسة أخذ  الصال   ابن  فجعل  وقتئذ،  الصليبيين تح   عكا  وكان 

 .الكالم  علم يف رأسا كان اْلمدي ألن وذلك عكا؛

 واحفدة، درجفة علفى  ليسفوا  األشاعرة  أن  على  دليل  أهنا  إال  الصال   ابن  من  مباللة  كان   وإن  وهي

 !والرازي اْلمدي مع واحدة سلة يف والنووي الصال  ابن جعل البي ن الظلم فمن

هفة  ينفي  من  لبع   يتهول  وهو  تيمية  بنا  اإلسالم   شي   يقول  النففي  مفا  يفهمفون  ال  وأكثفرهم"  :الج

ا  يجعلونه  بل  بهلسنتهم،  يقولونه  الذي ا  تنزيه  هفم  بل  ،.الجهمية  قول  يفهم  ال  من  ومنهم  ،مجمال    مطلق   يف

ا،  معنى  النفي  من  ،ذلفك  ذكفر  النفاس  بعف   مفن  ويسفمع  ذلفك،  نقي   يثب   الُمثب   أن  ويعتقد  صحيح 

 السفموات،  جفو   يف  لفي   أنفه  السفماء  يف  هو  وال  مكان،  له  وال  جهة،  يف  لي   :قولهم  من  يفهم  أن  مثل

 ذلفك،  علفى  اقتصفروا  النففي  هفذا  قفالوا  الفذين  أن  يظفن  ولكفن،  ح   بذلك  وإيمانه  صحيح،  معنى  وهذا

 .(٢)"أصال   شيء العر  فوق ما أنه مرادهم بل كذلك، ولي 

 أن وبفيةن، هبفم تفهءروا ممفن المتكلمفين غيفر وبين المتكلمين بين تيمية ابن ُيفرق الساب  النقل  ففي

 اهلل رحمفه تيميفة ابفن  اإلسفالم   شفي   قفال،  التعطيفل  به  يقصدون  ال  ينفونه  الذي  النفي  وأن  ،ح   إيماهنم

 

 .(52 /18)جمموع الفتاوى  (1)
 .(٣9 /4)جمموع الفتاوى  (2)
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 جماعففة بففه يفففارقون قففوال ابتففدعوه مففا يجعلففوا لففم إذا هففؤالء ومثففل" :البففدع مففن بدعففة يف وقففع فففيمن

 يف خطفههم للمؤمنين يلفر وتعالى سبحانه واهلل الخطه، نوع من كان ويعادون، عليه يوالون  المسلمين،

ة  سفل   من  كثير  هذا  مثل  يف  وقع  ولهذا  ذلك،  مثل هفا،  األمف  ت هفم  وأئم  هفاد،  قالوهفا  مقفاالت  ل  وهفي  باجت

ق مخالففه، وعفادى  موافقفه،  والفى  مفن  بخفال   .والسفن ة  الكتفاب  يف  ءبف   مفا  تخال   جماعفة بفين وففر 

ر  المسلمين، ه  وفس    وكف  ه  دون  مخالِففَ هفادات،  اْلراء  مسفائل  يف  موافقفِ  مخالففه  قتفال  واسفتحل    واالجت

ق أهل من فهؤالء موافقه، دون  .(1)"واالختالفات التفر 

موا  إنمفا  األهواء  أهل  أن  وهي  ،جليلة  مسهلة  إلى  التنبيه  ينبلي  لذلك  اتبعفوا لكفوهنم االسفم هبفذا  سفُ

 وابفن  الصفال   وابفن  كفالنووي-  صفحيحة  أصوله  كان   من  فهنن  لذلكالح ؛    لهم  تبين  بعدما  أهواءهم

هففم   سففتجد   -مففثال   العطففار   وانتقففد   المنطفف    علففم   النففووي   حففرم   فقففد   المتكلمففين،   علففى   اإلنكففار   يف   كالمففا   ل

 مفن  ذلفك  وغيفر  الحدوث،  دليل  يف  النظر  المكل   على  واجب  أول  مسهلة  يف  عليهم  وشنع المتكلمين، 

 .المسائل

ا األقفرب بفين التفرقفة المفراد  وإنمفا المتكلمين، وغير مينالمتكل مع  واجب  واإلنصا   مفن مفورد 

 .ذلك عن منه األبعد وبين والسنة، الكتاب

 رأيفه  فيكفون  بعف ،  دون  المسفائل  بعف   يف  البيئة  أحيانا  عليه  تؤءر  قد  اإليمان  صحيح  الرجل  نإو

 )بفالمعنى عقيدتفه علفى يفؤءر ال وهفذا، األزمنفة تلفك  يف  بجفالء  المسفهلة  بيفان  لعفدم   ؛للسفائد  تابعفا  فيها

 .لهواه متبعا لي  ألنه للعقيدة( األشمل

 ضفاب و  بفه،  اهلل  أمره  ما  وفعل  َعلم،  بما  عِمل  ألنه  إجماال؛  السنة  أهل  من  هو  هؤالء  من  المجتهدو

 .علم من وصله ما اتبع بل هواه يتبع لم وهو الهوى، اتباع: البدعة

 

 

 .(٣49 /٣)جمموع الفتاوى  (1)
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 :النشأة اعتبارية :رامسا

 علمففاء يقففول ،"النشففهة ةاعتباريفف" األشففخا : علففى الحكففم يف المهمففة االعتباريففات جملففة مففن

 وغيفره  أحمد  اإلمام   كان  وقد  ،والح     الواقع  يف  معرو   أمر  وهذا  ،"بيئته  ابن  هو  اإلنسان":  االجتماع

 أن  فعذرهم،  البدعة  بتلك  قالوا  البصريين  همعلمائ  بع   ألن  بالقدر؛  قولهم  على  البصرة  أهل  يعذرون

هفم  أحمفد  اإلمفام   كفان  بل  تبديعهم،  الحديث  أهل  ورف   عليه،  وانشؤ  ما  هذا  مفن  يخفرجهم  وال  يعظم

 .الهي ن باألمر لي  القدر إنكار أن الرغم على الجملة يف السنة أهل

 هفو بنفسفه لتفدخ   البصفرة يف  القدريفة  علفى   ُيضفي    أن  أراد   األمفراء  أحد  أن  أحمد  االمام   سمع  ولما

 بفن محمفد سفمع  أحمفد: بفن اهلل عبد قال، عليهم أءر فيه وانشؤ الذي  المكان  أن  وأفهموه  وأصحابه،

 قفال:، القدريفة  شفهادة  ُيجيفز  أن  أبفى  البصفرة  قضفاء  معفاذ   بن  معاذ   ولي  لما  قال:  القطان  سعيد  بن  يحيى

 .(1)بعد تساهل فكهنه قال:، المصر هذا أهل عرف  قد له: وقاال، الحارث بن وخالد أبي فكلمه

 ولفم اإلسفالمية، األمفة يف األغلفب هم  وكانوا  السنة،  فيها  ينتشر  كان  أحمد  اإلمام   بيئة  أن  اعتبار  مع

 وصفنف  علمفاء هبفا وقفال المتفهخرين يف الشبهة انتشرت فلما بعد، الصفات تهويل  مقالة  انتشرت  تكن

 .أحمد زمن يف ونحوه القدر إنكار جن  من كان  مجلدات فيها

 الصففال  كففابن -الجملففة يف- األشففاعرة بعفف  عقيففدة يمتففد  كففان اإلسففالم  شففي  أن والمالحففظ

 الحنابلففة بعفف  ينتقففد تيميففة ابففن نجففد أننففا فيمففا بكالمففه، احتجففاج موضففع يف إال يففذكره وال وغيففره،

 إن  :قولفه  يف  األشفاعرة  كفالم   من  أسوأ  الزاغوين  ابن  كالم   وجعل  بل  الزاغوين،  وابن  يعلى  أبي  كالقاضي

 .اهلل صوت هو القارئ صوت

 اهلل  وأن  ،لحكمفة  الخلف   يخلف   لم  اهلل  وأن  النظر،  المكل   على  واجب  أول  القاضي  قول  ويجعل

 .بالنصو  اكتفوا ممن المعتدلين األشاعرة طريقة من أسوأ ، جعلهلذاته بُيحَ  وال بيحِ  ال
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 يف  مسفهلتين  أو  مسفهلة  علفى  مقتصفرة  ليسف   المؤمنفون  هبفا  يتفاضل  التي  المعايير  إن:  نقول  وأخيرا

 تفدرك إنمفا -الطفربي قفال كمفا- بالرويفة  وال  بفالفكر  تفدرك  ال  الخربيفة  األمور  فهذه  الخربية،  الصفات

 -السل  مذهب هو كما- والعلمية الخربية المسائل يشمل المتهخرين يف االجتهاد  وأن ،الحجة ببلوغ

 .كرامته خدر وال قوله، فُيرد  متهوال البدع من أنواع يف العالم يقع وقد

 الفذي  الجليفل  الرجفل  أنا  قطع    يعلم  والواقع  بالشرع  علم  له  من":  اهلل  رحمه  القيم  ابن  العالمة  قال

 هفو  والزلفة  الهففوة  منفه  يكفون  قفد  بمكان  وأهله  اإلسالم   من  وهو  حسنة  وآءار  صالح  قدم   اإلسالم   يف  له

 قلفوب  يف  ومنزلتفه  مكانتفه  خفدر  أن  يجفوز  وال  ،فيها  يتبع  أن  يجوز  فال  ،الجتهاده  مهجور  بل  معذور  فيها

 .(1)"المسلمين

 والحمد هلل رب العالمين.
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